DODATOK č. 1/2018
k zmluve o dodávkach prác v ťažbe dreva zo dňa 19.02.2018 uzatvorený v zmysle §
18,ods.1,2,
zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
medzi

Objednávateľom: Obec Vrbov (ďalej len objednávateľ )
a

1.2 Dodavateľom: Peter Krempaský, Pod lesom 883/18, 059 71 Ľubica
o spolupráci pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti na dohodnutých porastoch
Tento dodatok rieši kto a ako vytvára podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamest nancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu. Podpísané strany potvrdzujú, že tento dodatok je
neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy a bez tohto dodatku táto zmluva nie je platná.
1. Lesník pred začatím prác je povinný informovať dodavateľa o možných ohrozeniach ,
preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci v dohodnutých porastoch
a ním vykonávané činnosti. Denne kontrolujú dodržiavanie zásad bezpečnej práce u zhotoviteľov
diela a vyžadujú odstránenie zistených nedostatkov (alkohol, nevybavenie predpísanými OOPP,
nebezpečné pracovné postupy).
2) Objednávateľ prostredníctvom lesníka pri nástupe na pracovisko alebo pri zmene pracovných
podmienok ťažby dreva musí na základe technologickej karty preukázateľne inštruovať zhotoviteľa
o bezpečnom pracovnom postupe s vymedzením pracovného priestoru jednotlivým pracovníkom
tak ,aby sa pri práci neohrozovali s ohľadom na spôsob a druh ťažby, druh dreviny, hrúbku kmeňa,
tvar koruny, naklonenia a zdravotného stavu stromov, podrast, okolitý terén a momentálne
poveternostné podmienky.
3. Dodávateľ zabezpečí, aby každý jeho zamestnanec bol na vykonávané pracovné činnosti riadne
a preukázateľne oboznámený a poučený a bol oboznámený s rizikami vykonávaných prác, mal
platné lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na danú prácu a mal platné potvrdenie
o odbornej spôsobilosti na danú prácu podľa osobitných predpisov, ak tieto predpisy toto
potvrdenie vyžadujú ( preukaz odbornej spôsobilosti ).
4. Dodávateľ zabezpečí, aby všetkým jeho pracovníkom boli prideľované príslušné osobné ochranné
pracovné prostriedky v súlade s daným rizikom prác a pracovných činností. Zároveň preukázateľne
poučí pracovníkov o pracovných rizikách proti, ktorým ich pridelené OOPP chránia. Taktiež
zabezpečí pre svojich pracovníkov čistiace a dezinfekčné prostriedky, prípadne výmenu osobných
ochranných pracovných prostriedkov za nové pri ich nefunkčnosti.
5. Dodávateľ nebude zamestnávať tehotné ženy, matky do 9. mesiaca po pôrode, dojčiace ženy
a mladistvých na prácach, ktoré sú tomuto okruhu pracovníkov zakázané podľa vlastných
pracovných smerníc zakázaných prác.
6. Dodávateľ zabezpečí pri prácach v chladnom prostredí bezplatné podávanie teplých nápojov a za
horúčav podávanie chladených nápojov podľa vlastných smerníc.
7. Dodávateľ môže na vykonávanie prác použiť len typizované stroje, strojné zariadenia, ktoré
vyhovujú platným prepisom a môžu ich obsluhovať len osoby zdravotne a odborne spôsobilé.
8. Dodávateľ zodpovedá po stránke bezpečnosti práce za všetky osoby, ktoré sa s jeho vedomím
zdržiavajú na pracovisku alebo vykonávajú práce.
9. Dodávateľ pri vzniku pracovného úrazu zabezpečí jeho evidenciu, resp. registráciu a splní
oznamovaciu povinnosť podľa § 17 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a okamžite oznámi vznik každého pracovného úrazu aj objednávateľovi.
10. Dodávateľ zároveň prijme opatrenia na zamedzenie opakovania sa podobných úrazov a informuje
o nich objednávateľa. Bezpečnostnotechnická služba má právo po dohode so zhotoviteľom upraviť,
resp. rozšifrovať prijaté opatrenia.
11. Dodávateľ zodpovedá za dostatočné vybavenie vlastnej lekárničky zdravotníckym materiálom
s ohľadom na riziko vykonávanej práce. Kočiš musí mať so sebou vhodné dezinfekčné
a obväzové prostriedky na ošetrenie každého zranenia koňa.
12. Dodávateľ môže poveriť vykonávaním svojich prác aj ďalšieho dodávateľa. Vzťah medzi týmito
dodávateľmi na úseku BOZP sa riadi ustanoveniami tohto dodatku.
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13. Dodávateľ – vlastník sústreďovacieho dopravného prostriedku – traktora zodpovedá za to, že na
dopravnom prostriedku sú pravidelne vykonávané technické kontroly (STK ) ,a že dopravný
prostriedok vyhovuje bezpečnej prevádzke. Nevyhovujúce dopravné prostriedky nesmie používať
pri práci. Traktor musí byť vybavený prenosným hasiacim prístrojom.
14. Dodávateľ pri sústreďovaní dreva zodpovedá za to, že viazacie prostriedky vyhovujú bezpečnej
prevádzke ( laná, reťaze apod.).
Spoločné ustanovenia
1. Bezpečnostnotechnická služba na základe poverenia objednávateľa má v zmysle § 9 , odst.1
písm. a) , b) ,c),d) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci právo
vykonania k o n t r o l y u dodávateľ a a to najmä: ako sú dodržiavané právne predpisy a ostatné
predpisy na zaistenie BOZP, zásady bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci, bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, či zhotoviteľ diela a jeho zamestnanci
nie sú v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, či
používa osobné ochranné pracovné prostriedky, či má dostatočne vybavenú vlastnú lekárničku a i.
V prípade porušovania zásad bezpečnej práce v lese má právo ukladať opatrenia na ich
odstránenie a navrhovať objednávateľovi príslušné postihy.
2.Bezpečnostnotechnická služba v zmysle § 22, ods. 8 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpeč nosti a ochrane zdravia pri práci má právo uložiť dodávateľ ovi diela vykonať nevyhnutné opatrenia
na ochranu bezpečnosti a zdravia jeho zamestnancov, ak je bezprostredne ohrozený život alebo
zdravie jeho zamestnancov ( odstránil taký stav, prerušil prácu, okamžite vybaviť stroj krytom
a pod.).O tomto opatrení ihneď informuje riaditeľa spoločnosti ,ktorý rozhodne, ako vo veci ďalej
3. Objednávateľ má právo pri zistení, resp. oznámení porušovania predpisov na úseku BOZP vyvodiť
príslušné postihy, napr.za závažné a opakované porušovanie predpisov na týchto úsekoch, za
každé zistené nepoužívanie predpísaných OOPP pracovníkmi zhotoviteľa uplatniť postih v sume
33,19 €, za každé zistené požitie alkoholických nápojov pracovníkmi zhotoviteľa uplatniť postih
v sume 331,94 €.Finančné postihy a odplaty budú realizované vystavením faktúry pre zhotoviteľa,
ktorú je povinný uhradiť do 30 dní.
4 Dodávateľ sa preukáže objednávateľovi a bezpečnostnotechnickej službe dokladom o vykonaní
( vstupného, opakovaného) oboznámenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich
pracovníkov.
Ak sa nepreukáže platným dokladom o vykonaní oboznámenia z BOZP, toto oboznámenie
vykoná bezpečnostnotechnická služba za poplatok 13,30 € za jedného pracovníka.
5. Dodávateľ vo vzťahu ku svojim zamestnancom a vykonávaným prácam plne zodpovedá za
dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, aj keď nie sú uvedené
v tomto dodatku.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že s dodatkom č. 1 /2018 zo dňa 19.02.2018 boli dôkladne
oboznámené pred jeho podpísaním, súhlasia s jeho obsahom a podpísali ho slobodne a nie
v tiesni a za nevýhodných podmienok.
2. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ustanovenia o BOZP uvedené vo vyšších dokumentoch, ako aj
ustanovenia právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP.
Vo Vrbove 19.02.2018

......................................................
objednávateľ (pečiatka a podpis)

..........................................................
dodávateľ ( pečiatka a podpis )
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